
Група BNP Paribas Group оголосила про припинення 

фінансування діяльності, пов'язаної з тютюном 
 BNP Paribas припиняє фінансову та інвестиційну діяльність, 

пов'язану з тютюновими компаніями 
 Рішення стосується всіх професійних гравців, головним видом 

діяльності яких є бізнес, пов’язаний із виробництвом тютюну 
 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), агентство ООН, що 

спеціалізується на охороні здоров'я, визначив тютюн як першу 
причину смерті, якої можна уникнути, і запровадив у 2003 році 

Рамкову Конвенцію із Контролю над Виробництвом Тютюну, першу 
глобальну угоду з охорони здоров’я. 

 

24 листопада 2017 року BNP Paribas Group оголосила про 

припинення своєї фінансової та інвестиційної діяльності, пов'язаної з 

виробниками тютюну, а також трейдерами, чиї доходи отримуються в 

основному з тютюну. 

Рамкова конвенція Всесвітньої організації охорони здоров'я боротьби з 

тютюном (РКБТ) — міжнародний договір, розроблений під 

егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я 2003 році, в якому 

описується стратегія боротьби зі світовою епідемією тютюнопаління є 

першим юридичним глобальним договором у сфері охорони здоров'я, що 

фокусується на питанні вживання тютюну у світовому масштабі, аби 

“захистити нинішнє та майбутні покоління від руйнівного впливу тютюну 

та тютюнового диму на здоров’я, довкілля, визначити соціальні та 

економічні наслідки такого впливу”. Зокрема, підтверджується "право 

людей на найвищий рівень здоров'я" та важливість заходів щодо 

скорочення попиту та пропозиції для досягнення цієї мети. 

"ВООЗ давно застерігала міжнародну спільноту щодо негативного 

впливу тютюну на здоров'я людей. Ми підтвердили наше 

прагнення фінансувати економіку, сприяючи її розвитку, та 

водночас забезпечувати позитивний вплив на суспільство, 

сприяючи створенню кращого майбутнього",  - сказав  Жан-

Лоран Боннафе, СЕО BNP Paribas Group.    

«Ми в захваті від рішення BNP Paribas і закликаємо всіх лідерів 
фінансового сектору стати поряд із BNP Paribas на знак 

солідарності із секторами охорони здоров’я та урядом по всьому 
світу", - сказав доктор Бронвін Кінг, генеральний директор 

Tobacco Free Portfolios. 
 

Нові фінансові та інвестиційні заходи Групи підтверджують прагнення 

BNP Paribas фінансувати світову економіку та здійснювати позитивний 

вплив на усіх її учасників. 
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